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 ؟امام العبارة اخلاطئة )×( ( امام العبارة الصحيحة وعالمة √) أ ( ضع عالمة )السؤال االول :

 √ تقع اململكة العربية السعودية يف اقصى اجلنوب الغربي من قارة آسيا . 1

 × املشاركة يف تنظيف املنتزهات واحلدائق العامة ليس من العمل التطوعي . 2

 × هـ1439حسب تقديرات عام اململكة العربية السعودية االول عربيا يف عدد السكان  3

 √ يشري مؤشر اجتاه اخلريطة دائما حنو جهة الشمال . 4

 × يعرف السهل الساحلي على البحر للملكة باسم ) سهل الدهناء ( 5

 √ املساحة .÷ الكثافة السكانية = جمموع السكان  6

 √ ينقسم العمل التطوعي اىل ) فردي ومؤسسي ( 7

 × سكان اململكة العربية السعودية يعيشون يف االرياف .النسبة االكرب من  8

 × اخلرائط السياسية هي اليت متثل الظواهر املناخية مثل احلرارة والرياح والرطوبة واالمطار . 9

 √ من اشهر احلرات يف اململكة العربية السعودية واكربها مساحة ) حرة رهاط ( 10

 √ الفردي ان يكون موافقا لألنظمة واللوائح يف الدولة .من اهم ضوابط العمل التطوعي  11

 √ االمن واالستقرار  من اهم االسباب لزيادة عدد السكان يف اململكة العربية السعودية . 12

 √ الغرض من املساحة الطبوغرافية هو انشاء خرائط تفصيلية . 13

 √ وزارة احلج وهدفه خدمة احلجاج)كن عونا (من اهم برامج العمل التطوعي الذي تشرف عليه  14

 √ توفر فرص العمل يف وطين أدى اىل زيادة الوافدين اليها . 15

 × اهلرم السكاني شكل نصي . 16

 √ يسمى القسم اجلنوبي من املرتفعات الغربية للملكة بــ ) جبال السروات ( . 17

 × تهطل االمطار يف وطين بقلة ماعدا مشاهلا الشرقي . 18

 √ الزيادة الطبيعية مفهوم سكاني يوضح الفرق بني عدد املواليد والوفيات يف مدة زمنية حمددة . 19

 √ باخلريطة من اخلارج يعرف بــ ) اطار اخلريطة ( طما حيي 20
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 ؟فيمايلي بوضع دائرة على احلرف املناسب اإلجابة الصحيحة  اخرت:  الثانيالسؤال 

 العمل ومنها :تتنوع اعمال علم املساحة حسب طبيعة  1

 محيع ماسبق د املساحة الفلكية  ج املساحة املالحية  ب املساحة االرضية  أ

 أي مكان على سطح االرض بدقة عالية : تهو نظام مرتابط يساعد يف حتديد إحداثيا 2

 ليس مماذكر د الصور اجلوية  ج اخلريطة  ب (GPSنظام ) أ

 البالد :أكرب هضبة يف وطين وهي تقع يف وسط  3

 هضبة الوديان د هضبة احلماد ج هضبة جند  ب هضبة الصمان  أ

 تقسيم السكان اىل ذكور واناث وحتديد نسبة كل منهما من امجال السكان يقصد به : 4

 الكثافة السكانية د الرتكيب النوعي ج اهلرم السكاني  ب الرتكيب العمري  أ

 يساعد مفتاح اخلريطة على : 5

 قياس مسافاتها د توجيهها  ج حتديد اجتاهها  ب قراءة معلوماتها  أ

 تلتقط يف حالة الوضع الراسي لعدسات اجهزة التصوير : 6

 ليس مماذكر د اخلرائط  ج الصور اجلوية الراسية ب الصور اجلوية املائلة أ

 للمملكة كل :جتري حكومة وطين ممثلة يف اهليئة العامة لإلحصاء التعداد السكاني  7

 سنوات  10 د سنوات  7 ج سنوات  5 ب سنوات  3 أ
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 ؟( الثانية من اجملموعة ) ا( ما يناسبهاالوىل من اجملموعة  ) اخرت   : ) أ (السؤال الثالث 

 ( الثانيةاجملموعة )  ( االوىل اجملموعة ) 

1 
 على الطبيعة . االنسبة بني البعد على اخلريطة وما يقابله

 االحداثيات  4

 التضاريس 5 جمموعة من البشر املستقرين يف مكان حمدد وزمن معني . 2

 مقياس الرسم 1 بذل اجلهد والوقت او املال او الثالثة معا عن رغبة من اجل عمل اخلري . 3
 عنوان اخلريطة 9 تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض . 4
 السكان 2 جبال وهضاب وغريهاهي االشكال السطحية اليت تتكون منها القشرة االرضية من  5

 التطوع 3 تنظيم العمل التطوعي ابلشراكة مع االفراد واملؤسسات . 6
 احلرات  10 أكرب التكوينات الرملية ) الصحاري ( يف وطين  7
 الربع اخلايل 7 .من يسٌخر نفسه ووقته وجهده وماله  خلدمة االخرين  8
 املناخ   االسم الذي حيدد موضوع اخلريطة  9

 املتطوع  8 هي طفوح ابزلتية تكونت من محم الربكان . 10
 تكاتف 6 
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 ؟ وفق اجلدول ادناه  اخلريطة والصور اجلوية قارن بني ( أ)السؤال الرابع : 

 

 الصور اجلوية  اخلريطة    وجه املقارنة 

 جال حتتا حتتاج  املفتاح والرموز 

 توضحها  اال توضحه الظواهر املتحركة 

 

 

 ؟ قارن بني املساحة اجليوديسية واملساحة املستوية   وفق اجلدول ادناه )ب( 

 

 املساحة املستوية    املساحة اجليوديسية وجه املقارنة 

 مساحات صغرية  مساحات شاسعة  تغطيتها لسطح االرض   

 بها  مال تهت تأخذها يف احلسبان  كروية االرض  

 

 

 ؟ قارن بني صحراء ) الربع اخلالي ( و ) النفوذ الكبري (  وفق اجلدول ادناه ( ج)

 

 النفوذ الكبري  الربع اخلالي     وجه املقارنة 

 الشمال اجلنوب الشرقي  موقعها من وطين   

 املرتبة الثانية  املرتبة االوىل  ترتيبها من حيث املساحة  
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 ؟ ا( أكمل الفراغات التالية مبا يناسبه أ) السؤال اخلامس 

 

 :  ومن برامج التطوع يف وطين 2030العمل التطوعي وتطوير مؤسساته من برامج التحول الوطين لتحقيق رؤية ـ   1

 اطعامو  كن عونا و تكاتف و وقار 

 

 :  يرتبط منو السكان يف اململكة العربية السعودية بعاملني اساسيني هما ـ   2

 الزيادة غري الطبيعيةو الزيادة الطبيعية 

 

 :(GPSمن مكونات نظام حتديد املواقع العاملي ) ـ  3

 قسم االقمار الصناعية و قسم املستخدمو  قسم التحكم 

 

 ـ من أشهر االودية يف وطين : 4

 وادي حنيفة و وادي بيشة و وادي احلمض و وادي السهباءو  وادي الرمة 

 

 

 ( سبب واحد فقط   ؟ ملايأتي ) مبا تفسر علل(       ب:   )  اخلامسالسؤال 

 

1 

 

 بسبب االرتفاع اخنفاض درجات احلرارة على املرتفعات اجلبلية يف غرب اململكة 

 

 2 

 

 إلتساع مساحته   تنوع التضاريس يف وطين 

 

3 

 

وفهم للتخطيط والتطوير والتنمية  ُتولي حكومة وطين اهتماما خاصا بالتعداد السكاني 

 اجملتمع وحل مشكالته 
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 خريطة املفاهيم التالية مبا يناسبها  ؟ اكمل سؤال السادس :  ال

 

 
 

 

 

أقسام العمل 

 املساحي 

 التوقيع  الرفع 

أقسام الرتاكيب 

 السكانية 

 التركيب النوعي  التركيب العمري 

العوامل املؤثرة يف مناخ 

 وطين 

 الموقع الجغرافي  الموقع الفلكي 
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 خريطة تاريخية خريطة اقتصادية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ريطة تضاريسية خريطة تضاريسية خ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 خريطة تاريخية 

 

 خريطة تضاريسية 

 

 خريطة اقتصادية 

 

 خريطة سياسية 

 

 خريطة مناخية 

 

 خريطة سكانية 



 
 

 

 

 

 

 

 اقتصادية) بشرية ( خريطة هذه اخلريطة ؟حدد نوع  1

 مطارات المملكة عنوان ) اسم ( اخلريطة ؟ وما ه 2

 مقياس خطي وضح مقياس الرسم املستخدم ؟ 3

 


